
 
 

TIEDOTE 5. / 2013.    Kylätiedotteet löytyvät Rämsöön kylän omilta nettisivuilta www.ramsoo.fi 
 

 

Rämsöön kyläkerho ja urheiluseura ovat laatineet kyläkyselyn, joka jaetaan kesäkuun 
alussa jokaiseen kylän postilaatikkoon. Tavoitteenamme on saada mielipiteitä ja ideoita 
yhdistysten toiminnan kehittämiseen kylän ja asukkaiden hyväksi. Olemme kiitollisia 
jokaisesta vastauksesta! Kyläkyselykaavakkeita saa myös kylän omasta Kesäkahvilasta. 
 

 

Rämsöön kyläkerhon kuukausikokous pidetään ke 5.6. noin kello 19.00 alkaen 
RANTAPAVILJONGILLA. Ajankohtaiset asiat; Kulttuurituottaja-hanke, kesäteatteri, 
kyläkysely ja Rämsöö -muki sekä muut mahdolliset asiat.  
Rannan siivoustalkoot alkavat jo 17.30. Haravat yms. mukaan.  
 

 

25.5 Zumbaa " Pro Energyn Suomen parhaaksi äänestetyn zumbaohjaajan  
johdolla" kello 10-11 talolla. Hinta 8 € /henkilö. Illalla Kesäkauden avajaiset alkaen 
kello 20 laulun, tanssin ja rennon yhdessäolon merkeissä Seurantalolla! Puffetti! 
 

4.6 Seurantalon ja urheilukentän siivoustalkoot kello 18 alkaen. 
Omia siivousvälineitä mukaan! 
 

Kahvakuulatreenit keskiviikkoisin kello 18.00 Rämsöön omalla urheilukentällä 
Peltoniemen Markon johdolla. (Ilmainen. Oma kahvakuula mukaan) 
 

30.6 TANSSIT Seurantalolla Myrskytuuli-yhtyeen tahtiin klo 20-24, sisäänpääsy 15€. 
 

11.7., 18.7., ja 25.7. klo 18.30. Urheilukilpailut Rämsöön urheilukentällä 
Välimäentiellä. Mitalin saa kun osallistuu kahteen kisaan. 
Heinäkuussa on luvassa 2 x suunnistusta/partiotaitoja, päivämäärät tarkentuvat 
lähempänä. Seuraa RU:n Facebook-sivuja. Urheilukentällä on vapaasti käytettävissä 
lentopallo- ja sulkapalloverkot. Kootaan sunnuntai-iltaisin lentopalloiluryhmää. 
 

SPINNING eli sisäpyöräily alkaa syksyllä 2013. Sopii kaikille iästä (pituus väh. 
150cm), sukupuolesta ja kunnosta riippumatta. Muodostetaan ryhmiä osallistujien 
mukaan sopiviksi. Tervetuloa kokeilemaan lajia seurantalolle ja kuulemaan lisää. 
Ota mukaan sisäliikuntakengät, hikipyyhe ja juomapullo. Tutustumiskerrat ovat 
alustavasti:  ti 11.6 kello 18 ja 19, kello 12.6 klo 18 ja 19 ja su 16.6 kello 19 ja 20.  
Max.5 hlöä / kerta. Ilmoittautumiset ja lisätietoa Elina Silvan puh. 040 774 2140. 
 

 

VALOKUVAUSKILPAILU teemana rämsööläisyys! Rämsöö -mukeja teetetään taas 
myyntiin Kesäkahvilaan. Mukin kuvaa/kuvia varten julistetaan valokuvakilpailu aiheena 
rämsööläisyys. (Mikä vaan kuva, joka kertoo rämsööläisyydestä). Kilpailun kuvat on 
toimitettava 1.6. mennessä joko sähköpostitse: ramsoo@ramsoo.fi tai kirjekuoressa 
Seurantalon postilaatikkoon (kuoreen merkintä: valokuvakilpailu) Mikäli haluat kuvasi 
takaisin, laita siitä viesti kuvan mukaan kuoreen. Kilpailukuvat on luovutettava 
kyläkerhon käyttöön. Voittaja valitaan kyläkerhon kuukausikokouksessa 5.6. 
äänestämällä. Voittajakuvan ottanut palkitaan kahdella mukilla, joissa on voittokuva 
sekä pullakahveilla kesäkahvilassa. Nyt kaikki innolla mukaan kilpailuun! 
 

 

YHTEISLAULUILTA kuorovieraineen teatterirannassa perjantaina 14.6. kello 18.30. 
Mukana myös Mouhijärven kylälaulajat ja joku toinen kuoro (ei vielä varmistunut). 
Vapaa pääsy. Väliajalla on kahvio. Tervetuloa! 
 

 

Vesilahden kunnan urheilutoimintaa Rämsöössä: Uimakoulu 1.-12.7. ja  
urheilukoulu 22.-26.7. Lisätietoa löytyy kunnan nettisivuilta. 

 



Rämsöön kesäkahvilaan rantaan voivat kyläläiset tuoda tuotteitaan myyntiin (ei elintarvikkeita), 
provisio myynnistä on 10 %. Yhteys: Anja Haliseva p. 0400 792 202 tai anjahky@kotiportti.fi 
 
 

 

TALOLLA	  TANSSITAAN	  TAAS!	  
	  

Sunnuntaina	  30.6.	  perinteiset	  TANSSIT	  
Rämsöön	  Seurantalolla	  orkesteri	  
Myrskytuulen	  tahtiin	  kello	  20	  -‐	  24.	  
	  

Tanssit	  alkoivat	  talolla	  60	  vuotta	  siten.	  
Moni	  sukupolvi	  on	  sunnuntaisin	  seurantalolla	  
tanssinut.	  Tule	  muistelemaan	  menneitä	  ja	  
tekemään	  uusia	  muistoja.	  
Puhvetti	  /	  B-‐	  oikeudet.	  
Liput	  15	  €.	  
Tervetuloa!	  
Rämsöön	  Urheilijat	  

 

MYRSKYTUULI
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rämsöön kesäteatterissa PRINSESSA RUUSUNEN 
Luonnonkauniissa kesäteatterissa klassinen iki-ihana satunäytelmä Prinsessa Ruusunen  
on täynnä lumoa, toimintaa ja komiikkaa elävän musiikin säestyksellä. 
Sadunhohteista näytelmää kuljettaa elävä musiikki. 
 
Esitysajat: 
La 29.6. klo 15 (ensi-ilta) su 30.6. klo 19 ti 2.7. klo 19 to 4.7. klo 19 
la 6.7. klo 15 su 7.7. klo 15 Tauko 
su 28.7. klo 19 ti 30.7. klo 19 to 1.8. klo 19 la 3.8. klo 15 
su 4.8. klo 15 pe 9.8. klo 19 la 10.8. klo 15  (Huom. sunnuntain esitysajat) 
 
TERVETULOA MUKAAN KESÄTEATTERIN MUKAVIIN TALKOISIIN!  
Ilmoittaudu talkooryhmien vetäjille; lipunmyyntiin Anne Qwickille puh. 040 7464 265, 
kahvioon Taina Vitikalle puh. 045 2620 300 ja parkkipaikalle / järjestyksenvalvojaksi  
Antti Havangalle puh. 0400 733 801 
 
 

 

Rämsöön kesäteatterilla on myytävänä pieni puucee eli huussi eniten tarjoavalle. 
Se oli viime kesän näytelmän lavasteena ja on reikää vailla valmis rakennus. 
Ota yhteys ja tee tarjous pian puh. 040 703 6208. 
 

 

Asioimiskyyti ajaa Rämsööstä Narvaan perjantaisin.  
Aikataulu on: kello 8.40 ent. kyläkauppa, 8.55 Metsä-Mäkeläntie tiehaara,  
9.00 Taipaleentie/Rämsööntie, 9.15 Suonojärventie/Latomaantie ja 9.30 Narva. 
Kyyti takaisin noin kello 10.45 samaa reittiä eli noin 11.35 Metsä-Mäkeläntiellä. 
Käyttäkäähän tätä kunnan tarjoamaa palvelua! (Lehtimäen taksi p. 0400 807736) 
 

 

REPE JA ROMU tulee taas heinäkuussa Rämsööseen. 11.7. kello 19.30 – 20.00 Suonojärven 
P-alueella, osoite Rämsööntie 862 (Peltoniemi). 
 

 

TULEVAA: *Luonto ja latu järjestää perinteiset niittotalkoot 17.8. Niinimäen haassa. 
* Lasten ja nuorten toiminta jatkaa 28.8. kello 18.00 syksyn suunnittelulla Katin luona. 


